
“EDUCAÇÃO PASSIONISTA TRANSFORMANDO VIDAS: 

                     ACOLHER, OUVIR E CUIDAR”. 

Calendário de avaliações mensais - 2° trimestre – 4º ano 

 

15 de junho - História 

- A ocupação do território brasileiro; Povos da América e da África; 

O Brasil indígena; As pinturas rupestres; A diversidade dos grupos 

indígenas; Mudanças e conflitos; O Brasil africano; A viagem da 

África ao Brasil; O tráfico de escravizados da África para o Brasil; 

O escravizado tratado como mercadoria; A resistência à 

escravidão; A luta não acabou; Nos caminhos muitos brasileiros; 

As migrações e a ocupação do território; O cultivo da cana-de-

açúcar; A pecuária e a ocupação do interior. 

Livro pp. 44 até 75 

 

16 de junho - Português 

Leitura e interpretação de carta; Parágrafo e organização de texto; 

Elementos da carta; Tipos de carta; Concordância nominal; 

Substantivos concretos e abstratos, coletivos, simples e compostos, 

primitivos e derivados; Ortografia: agem, oso, osa, isar, izar, esa, eza, 

ês, esa; Verbo; Concordância verbal; Pronomes pessoais; Sílaba tônica 

e suas classificações. 

Livro pp. 94 até 106; 110 até 114; 116 até 150. 

 

17 de junho - Geografia 

Orientação pelos pontos cardeais; Proporção e escala; A 

interdependência campo-cidade; Organizando o espaço; O trabalho no 

campo e na cidade; As unidades político-administrativas; Os municípios; 

Terras indígenas e terras quilombolas; Da produção ao consumo; A 

atividade industrial. 

Livro pp. 44 até 53; 58 até 65; 67 até 78. 



 

18 de junho - Ensino Religioso e Educação Física (4º ANO- A) 

Ensino Religioso 

- Atividade sem estudo prévio 

 

Educação Física 

Trabalho de Educação Física 

Tema: Culturas regionais, folclóricas e brasileiras das danças e duas 

características. 

• Danças típicas brasileiras 

• Origem da dança 

• Quais os ritmos e fale sobre um deles 

• Culinária 

• Vestimenta 

• Comente o que chamou sua atenção 

• Bibliografia 

 

21 de junho - Ciências 

Água, solo e ser humano; Cuidando do solo e de suas águas; Áreas de 

risco, vamos evitá-las?; O solo e o esgoto; A água e a nossa saúde; A 

água em casa; Consumo de água; Água que bebemos: uma mistura; 

Misturas no dia a dia.  

Livro pp. 50 até 87 

 

 

 

 

 

 



22 de junho - Educação Física (4º ANOS – B e C) 

Trabalho de Educação Física 

Tema: Culturas regionais, folclóricas e brasileiras das danças e duas 

características. 

• Danças típicas brasileiras 

• Origem da dança 

• Quais os ritmos e fale sobre um deles 

• Culinária 

• Vestimenta 

• Comente o que chamou sua atenção 

• Bibliografia 

 

23 de junho - Matemática e Ed. Musical 

Matemática 

Figuras e formas; As quatro operações matemáticas; Situações-

problema envolvendo as 4 operações; Sistema monetário; Cálculos por 

decomposição; Adição e subtração com reagrupamento até a classe 

dos milhares; Medidas de massa, de tempo e de comprimento; 

Expressões numéricas; Frações; Gráficos e tabelas; Figuras 

geométricas planas e não planas; multiplicando números maiores. 

Livro parte 1 pp. 94 até 105; 108 até 116; 120 até 125, 132 até 135; 

140 até 155; 158 até 160. 

 

 Ed. Musical 

 Arranjo Musical 

 Princípio da Harmonia Vocal 

 Danças e Festas Brasileiras 

 

 

 



24 de junho - Inglês 

 

- UNIT 3 - On time 

 

- Time - Stds book páginas 71 a 73 e caderno; 

- Simple Past - Stds book páginas  67 a 70 e caderno; 

- Days of the week - The Bridge página 22 a 24 e caderno. 

- Verbs and activities - Stds book páginas 62, 63, 64, 65, 66,  

- Estudar as revisões no caderno.  

 

 

Estude em um lugar tranquilo e arejado  

                                                            Educadoras do 4º ano 

 

 


